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Hvordan har du arbejdet sammen med Lene? 
Vores institution er jo privat, så som formand har jeg haft meget samarbejde med Lene i forbindelse 
med økonomi og drift, planlægning af møder osv. I perioder har vi været i meget hyppig kontakt. 
 
Hvordan oplevede du jeres samarbejde? 
Lene er et åbent menneske, og vi har haft et godt samarbejde. Hun har sine holdninger, og der er 
slagkraft bag, når hun kommer med dem. Hun har en meget tydelig facon, men det skal man ikke lade 
sig gå på af, for man kan tale om alt. 
 
Hvordan opfatter du Lene som leder? 
Lene er en meget empatisk leder, som virkelig har øje for sit personale og tænker på deres ve og vel. 
Der bliver ikke diskuteret i rundkreds, og hun er på en gang lyttende og inddrager både personale og 
bestyrelse, men der er ingen tvivl om, at det er hende, der tager beslutningen. Hun er ikke enrådig, 
men hun står ved sine beslutninger.  Skulle det så vise sig at være en forkert beslutning, bliver det løst 
senere. 
  
Hvordan vil du beskrive Lenes ledelsesstil? 
Den er inddragende og autoritær på en god måde. Hun er ikke hård, men kontant. Personalet bliver 
hørt på en god måde.  
 
Hvordan oplevede du Lenes brug af Enneagrammet i forbindelse med hendes ledelse? 
Enneagrammet var en ny verden for os. Lene lavede et kursus for os, hvor alle tog testen og fandt sin 
type. Jeg kan virkelig se formålet med at bruge det på en arbejdsplads. Nok ikke så meget i forhold til 
os i bestyrelsen, men i forhold til personalet. På en kvindearbejdsplads har det vist sig at være givtigt. 
 
Hvordan oplever du Lene som oplægsholder? (I forbindelse med Enneagrammet) 
Lene er en god oplægsholder, der bruger sig selv – hun er ikke monoton og kedelig at høre på. Hun 
brænder virkelig for det. Det gør det spændende at høre på. 
 
Hvis du skal fremhæve én egenskab ved Lene, hvad skal det så være? 
Lene er super engageret. Hun går ind i tingene 200%, ligegyldigt hvad det er. Hun har fyldt meget, og 
vi kommer til at savne hende. Men vi forstår også, at engagementet nu er et andet sted, og så skal 
hun videre. Hun kan ikke være i noget halvt.  
 

 
 


